
Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 24 czerwca 2013 r. do 15 września 2013 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  42/2013  z  dnia  20  czerwca  2013  r.  w  sprawie:  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2013 rok.

2. Nr 43/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrywania ofert 
złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie”Budowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Szkolna dr. Nr 1115, 1125, dz. nr 656,831/4” 

3. Nr  44/2013  z  dnia  28  czerwca  2013  r.  w  sprawie:  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2013 rok.

4. Nr 45/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
5. Nr 46/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie:powołania członków komisji egzaminacyjnych w 

celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
awansu nauczyciela mianowanego.

6. Nr 47/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
7. Nr 48/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
8. Nr  49/2013  z  dnia  01  sierpnia  2013  r.  w  sprawie:  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 

2013 rok. 
9. Nr  50/2013  z  dnia  02  sierpnia  2013  r.  w sprawie:  ustalenia  terminu,  wysokości  zaliczki  i 

powołania  Komisji  do  przeprowadzenia  rokowań  na  zbycie  działki  zabudowanej  w 
miejscowości Mrówczak o nr ewid. 99/1   

10. Nr  51/2013 z  dnia  07  sierpnia  2013 r.  w sprawie:  zmian w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2013 rok.

11. Nr 52/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.  w sprawie :  zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 
2013 rok.

12. Nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy za I  półrocze 2013 r,  informacji  o kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  na lata  2013-2021 oraz informacji  o przebiegu wykonania planów finansowych 
instytucji kultury.

13. Nr 54/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 
rok.

14. Nr 55/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 
rok. 

Przetargi:

1. 11 lipca ogłoszono przetarg na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości  Ługi-Radły”-  wpłynęło  5  ofert.  Wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  firmy  PHU 
RAD-TOM Tomasz Jadach, 42-284 Herby, ul Zielona 11. 6 sierpnia 2013 r. została podpisana 
umowa na kwotę 437 785,82 zł. 

2. 12 lipca ogłoszono przetarg na zadanie „Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna – etap 
III”-  wpłynęły  4  oferty.  Wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  firmy  PHU  RAD-TOM  Tomasz 
Jadach,    42-284 Herby, ul Zielona 11. 6 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa  na kwotę 
196 797,45 zł.

3. 6 sierpnia ogłoszono przetarg na zadanie „Udzielenie kredytu długoterminowego na „Wykonanie 
Otworu Studziennego na działce nr  545/5 w Przystajni” w kwocie 225 000,00 zł.- wpłynęły 3 
oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę ING Bank Śląski S.A. O/ Opole, ul. Zwierzyniecka 2. 
30 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa na kwotę 41 856,78 zł.



Sprawy różne:

1. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach przekazał informację o ilości zebranych odpadów 
w m-cu lipcu: odpady zmieszane 39 ton, odpady segregowane 6 ton na łączną kwotę 15 735,63 zł.

2.  Zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie otworu studziennego ujmującego 
wody podziemne z utworów jury dolnej  w Przystajni”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo 
Robót  Wiertniczych  i  Inżynieryjnych  „HYDROeŁPOL”  Sp.  z  o.o.  z  Łodzi.  Odbiór  końcowy 
wykonanych prac nastąpił dnia 05.07.2013 r.  Otwór studzienny  odwiercono do głębokości 156 m. 
Nakłady  poniesione  na  wykonanie  zadania  wyniosły  232.484,62  zł  brutto.  Otwór  studzienny 
przyjęto na środki  trwałe z  wartością  wytworzenia 198.151,89 zł.  (kwota  ta  stanowi wszystkie 
koszty  poniesione  od  2008  roku  do  chwili  zakończenia  prac  z  odliczeniem  podatku  VAT). 
Z  przeprowadzonej  analizy  wody  z  wykonanego  otworu  studziennego  wynika  konieczność: 
uzdatniania wody z nadmiaru żelaza  i manganu, oraz podniesienia poziomu twardości wody. 

Decyzją nr 1960/OS/2013 z dnia 9 września 2013 r.  Marszałek Województwa Śląskiego 
zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne nowego ujęcia wód 
podziemnych w wysokości 100 m³/h. Eksploatacja nowego ujęcia wymaga dodatkowo uzyskania 
pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  realizacji  następnego  planowanego  zadania  inwestycyjnego 
tj. budowy stacji uzdatniania wody w Przystajni na terenie istniejącego ujęcia.

Wybrano  Inwestora  Zastępczego  wraz  z  nadzorem inwestorskim nad  realizacją  zadania 
pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń”, umowę 
podpisano  27.08.2013  r.  z  Wielobranżowym  Zakładem  Inwestycji  Rolniczych  Sp.  z  o.o. 
z Częstochowy.

Dnia  13.09.2013  r.  dokonano  odbioru  końcowego  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą: 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń”. Wykonawcą zadania była firma „AQUA-
TECHNIC” Maksymilian Lasek z Częstochowy. Wykonano 528,85 m sieci wodociągowej z rur PE 
o średnicy 125/11,4 mm oraz zabudowano 3 hydranty podziemne i 2 zasuwy sieciowe.  Nakłady 
poniesione  na  wykonanie  zadania  przez  firmę  „AQUA-TECHNIC”   wyniosą  wg  kosztorysu 
powykonawczego 94.547,90 zł brutto.

Przyjęto projekty uchwał w sprawie:

1. ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy 
programowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
2.  zatwierdzenia  projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu  pt.  ”Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w Gminie Przystajń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.  nadania  nazwy  placowi  zlokalizowanemu  na  terenie  Gminy  Przystajń  w  miejscowości 
Bór Zajaciński.
4.  zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń.
5.  udzielenia  dotacji  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Przystajni  na  dofinansowanie  zakupu 
wentylatora oddymiajającego firmy„ Leader MT 236 EPT”.  
6. przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za 
czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy dla funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej w Kłobucku.
7. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. ''Twórcza 
Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. ''Nowatorski 
Zespół Szkół w Przystajni'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 



Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 
10.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok 

                                                                                                     Wójt Gminy Przystajń 
                                                                                                        mgr inż. Andrzej Kucharczyk


